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POSUDEK OPONENTA 

Cílem diplomové práce Jakuba Stejskala je rozbor role entuziasmu v estetické zkušenosti a 

zejména rozbor vztahu entuziasmu k politice, a to zvláště v kontextu estetické koncepce 

Jeana-Fran90ise Lyotarda. Jakub Stejskal se nejprve zabývá hlavním zdrojem Lyotardovy 

estetické koncepce, tedy Kantovou teorií vznešena. Ukazuje však, že hlavní inspirací 

Lyotardova pojetí avantgardního umění a vlastně veškerého umění je ve skutečnosti Kantovo 

pojetí entuziasmu jako "extrémního případu vznešena". Autor diplomové práce poukazuje na 

nebezpečí skrytá v Lyotardově estetice entuziasmu. Entuziasmus jako afektivita, tedy jako 

smyslovost a nesrozumitelná matérie, je Lyotardem považován za pozitivní v politickém 

smyslu, je to oblast rezistence vůči totalizující nadvládě logu. O pozitivitě je však v tomto 

případě velice obtížné hovořit, jedná se totiž o skutečnost nelidskou, na člověku a jeho cílech 

a záměrech zcela autonomní. Za pomoci Rancierovy teorie, která rozeznává tři významné fáze 

vývoje umění, dále Jakub Stejskal ukazuje řadu slabin Lyotardových názorů. 

Nereprezentovatelnost a naprostá bezčasovost smyslové matérie je nakonec neudržitelná. 

Zásadně zpochybněno je také Lyotardovo tvrzení, že konkrétní politické cíle uměleckých 

avantgard nemají nic společného s vlastní skutečností umění, tedy s nesrozumitelnou 

smyslovostí, entuziasmem. Nakonec Jakub Stejskal sleduje dějiny chápání entuziasmu od 

Platóna k Shaftesburymu a dospívá k závěru, že určitá nedůvěra vůči entuziasmu je tradiční 

součástí diskurzu o entuziasmu. Z tohoto hlediska se výhrady vůči Lyotardovým formulacím 

týkajícím se entuziasmu a afektivity jeví jako naprosto oprávněné. 

Svou diplomovou prací dokazuje Jakub Stejskal svou skutečně značnou odbornou erudici, 

suverénní schopnost formulace problémů a schopnost kritického odstupu vůči rozebíraným 

autorům. Svým charakterem a rozsahem nemá předložená diplomová práce Jakuba Stejskala 

daleko k práci disertační. Je zřejmé, že se jedná o práci vynikající. Výhrady se mohou týkat 

jedině drobností. Použití dvojího způsobu odkazování na literaturu - odkazování v textu i pod 

čarou - považuji za nestandardní. Nebylo by také případnější přesunout rozsáhlou závěrečnou 

kapitolu sledující problematiku vzniku a rozvoje tématu entuziasmu na počátek práce a do 

takto vytvořeného kontextu teprve zasadit kritiku Lyotardových názorů? 



Je však také možné položit otázku, zda nejsou závěrečné pasáže diplomové práce až příliš 

vyhrocené. Je afekt v Lyotardově pojetí skutečně manipulovatelný? Neznamená jeho 

manipulace prostě totalizaci rozumem, tedy převedení afektu na cosi od něj odlišného, na 

předmětnost, na reprezentaci? Je skutečně afektivní šok blízký "závrati z nekonečné 

nezměrnosti možností kapitálu"? Určitá nejasnost obestírá to, zda Lyotard skutečně pro 

afektivitu nárokuje etický rozměr. Jakub Stejskal nejprve konstatuje, že Lyotard tomuto 

pokušení odolává, ve značně kritickém závěru však tento nárok opět připouští. Není 

Stejskalova značná kritičnost vůči Lyotardovi podněcována také touto nejednoznačností? 

Není tato kritika Lyotarda především kantovská, to znamená motivovaná názorem, že 

entuziasmus je vždy určitým způsobem protikladný mravnosti? To vše však nejsou výhrady 

vůči předložené diplomové práci, ale poukazy na komplikovanost sledovaného tématu a na 

nesnadnost výkladu řady L yotardových formulacÍ. 

Diplomová práce Jakuba Stejskala je prací mimořádnou, svým tématem, rozsahem i úrovní 

zpracování značně překračující požadavky běžně kladené na práce daného typu. Předloženou 

práci proto samozřejmě doporučuji k obhajobě a její úroveň hodnotím jako výbornou. 
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